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Vážení golfoví přátelé, 
                                  na Kořenci je golfová sezóna 2021 již za námi. Dovolte 

mi malé ohlédnutí a shrnutí. 
Celá sezóna byla silně ovlivněna covidovou situací v České republice. Naštěstí 

je golf aktivitou ve volné přírodě a přes mnohá omezení jsme mohli hrát. Proto jsme 
si i letošní golfovou sezónu jistě všichni užili. Účast na turnajích byla nižší 
než v minulých letech, ale ke konci sezóny se počet hráčů zvedal a my věříme, 
že tento trend bude pokračovat i v příštím roce. Změnili jsme některé zvyklosti 
na turnajích, ale to jim neubralo na obvyklé kořenecké pohostinnosti, jen tempo hry 
se zrychlilo. Reakce na tyto změny, za které Vám děkujeme, nás utvrzují 
v pokračování. Termíny turnajů na příští rok již připravujeme a budete s nimi včas 
seznámeni emailem a také budou vypsány na stránkách klubu. 

Hřiště bylo letos ve velmi dobrém stavu nejen díky počasí, ale také díky péči 
pracovníků resortu. Některé úpravy omezovaly vaší hru a za to se vám spolu 
s vedením resortu omlouváme. Při jednání s vedením resortu jsme byli ujištěni, 
že v příští sezóně nejsou žádné takové úpravy v plánu. Nicméně drobné úpravy 
pro zpříjemnění času stráveného na Kořenci budou probíhat i v příštím roce. Již nyní 
jsou vysazovány nové stromy, betonují se základy kvalitního sociálního zařízení mezi 
jamkami 11 a14 ...  Změny na hřišti budou nepřehlédnutelné. 

Velmi diskutované téma při setkání s vámi i na jednáních správní rady jsou 
poplatky. Roční hrací poplatky na rok 2022 zůstávají ve stejné výši jako na rok 2021, 
ale bez možnosti slevy pro dospělé hráče. Toto je závěr z posledního jednání, 
kdy nám na oplátku bylo přislíbeno zmrazení inflační doložky k nájmu za hřiště 
pro rok 2022. Přesný rozpis poplatků pro všechny kategorie najdete již teď 
na stránkách klubu. I na příští rok můžete volit platbu ve 3 splátkách, případně 
se domluvit na jiném splátkovém kalendáři. Obě tyto varianty musí schválit správní 
rada klubu, v případě zájmu se obraťte na Hanu Rechovou 
( mailto:rechova@korenec-golf.cz ). 

Rád bych poděkoval všem, kteří reprezentovali náš klub na individuálních 
soutěžích a intenzivně pracovali na své formě, odměnou jim byl  klesající HCP. 
Sestavit reprezentační družstva pro národní soutěže družstev bylo náročné 
a družstvo dívek do 18 let jsme museli ze soutěže odhlásit. Věřím, že v příští sezóně 
budou reprezentační družstva posílena našimi Mistry klubu. 

  
Těším se na setkání na Novoročním odpalu v sobotu 1.1.v 1 hodinu odpoledne 

na jamce č.1, ale také na společenském večeru, který bychom pro vás rádi připravili 
5. února 2022. V sobotu 1.1.2022 bude otevřeno výdejní okénko restaurace a terasa, 
kde si můžete pochutnat třeba na čočkové polévce a teplých nápojích, které pro vás 
budou připraveny. 
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